باسمه تعالى
الصف التاسع
مسابقة في التاريخ

أجب عن األسئلة التالية :
اندلعت الحرب العالمية األولى صيف العام :9191
 -1اشرح سببين غير مباشرين من أسباب هذه الحرب.

(عالمتان)

 -2انسحبت روسيا من الحرب عام :1111
أ .أوضح األسباب التي دفعت روسيا لهذا االنسحاب(.يكفي سببان)
ب .بيبّن تأثر هذا االنسحاب على مسار الحرب.

(عالمة واحدة)
(عالمتان)

الموضوع الثاني  :لبنان خالل الحرب العالمية األولى:
 -3استفاد جمال باشا من ظروف الحرب العالمية األولى وخرق النظام األساسي لجبل لبنان:
(عالمة
أ .عرّف ب "جمال باشا".
واحدة)
( 4عالمات)
ب .اشرح أربع خطوات قام بها واعتبرت خرقا ً لنظام المتصرفية.
 -4عانى لبنان خالل الحرب من وضع اقتصادي واجتماعي صعب:
أ .اشرح ثالثة أسباب أ ّدت إلى هذا التدهور خالل فترة الحرب في لبنان 3( .عالمات)
(عالمة واحدة)
ب .أذكر نتيجتين من نتائجها.
الموضوع الثالث  :نهاية الحرب العالمية األولى:
 -5أسفر انعقاد مؤتمر الصلح بعيد الحرب العالمية األولى عن جملة نتائج:
أ .اشرح أربع نتائج لهذا المؤتمر.
(4عالمات)
ب .بيّن نتيجتين إقتصادية وسياسية لهذه الحرب.
عمالً موفقا ً

(عالمتان)

اسس التصحيح
الصف التاسع أساسي
1

سببان غير مباشرين:
التنافس االقتصادي واالستعمار – فلسفة القوة عند الشعب األلماني – السباق
إلى التسلح – سياسة األحالف – نمو الروح القومية والوطنية – دور الصحافة ...
أ.

2

3

4

 _1تردي األوضاع العسكرية واالقتصادية بعد توالي هزائم روسيا.
 -2تفرغ لينين لتثبيت دعائم حكمه ومواجهة الحرب األهيلية

ب .تأثير االنسحاب على سير الحرب:
 نقل الجيوش االلمانية إلى الجبهة الغربية. تخلي روسيا عن مناطق واسعة من أراضيها لصالح األلمان دفع غرامة مالية كبيرة خسارة فرنسا لديونها هدوء األوضاع على الجبهة الشرقيةأ .جمال باشا أحد اركان الحكم الفعلي في السلطنة العثمانية ،قائد األعمال الحربية في
الرق األوسط.
ب .دخول الجيش إلى الجبل ..،حل مجلس إدارة المتصرفي  ,...أجبر المتصرف على
تقديم استقاليته وعيّن مكانه متصرفا ،....ألغى امتيازات رجال الدين.... ،ألغى
االمتيازات األجنبية ،....
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( لكل سبب واضح أو مشروح
عالمة)

سببان لكل سبب ½ عالمة
أربعة أثار لكل أثر ½
عالمة

1
أربع عالمات
(عالمة واحدة لكل تدبير
مشروح)

 لبنان خالل الحرب العالمية األولى :أ .ثالثة أسباب مشروحة ::
ضيق مساحة المتصرفية – الحصار البحري للشواطئ اللبنانية من قبل ( لكل سبب عالمة واحدة)
الحلفاء – مصــادرة الجيـش العثماني للمؤن والدواب – العملة الورقية – الجراد –
التدابير العثمانية االقتصادية والعسكرية ...
ب .ذكر نتيجتين ( :مجاعة – أمراض – هجرة – وفيات ....

( لكل منها نصف عالمة)

أ .إنشاء عصبة األمم – ربط الدول المنهزمة بمعاهدات صلح مع الدول المنتصرة –  4نتائج مشروحة ،لكل
تغيّر في خارطة أوروبا االقليمية  -ظهور أنظمة جديدة (الشيوعية في روسيا) ) – نتيجة عالمة واحدة

5

اعتماد نظام االنتداب
ب – النتائج البشرية واالقتصادية للحرب:
* أدت الحرب إلى قتل وجرح الماليين من المدنيين والعسكريين ،وإلى ظهور عالمتان لفكرتين واضحتين
واحدة بشرية وواحدة
المتشردين والمقعدين.... ،
إقتصادية
ً
* خسائر مالية كبيرة (دمار ،خراب  ، )...إضعاف أوروبا قتصاديا وانخفاض قيمة
عملتها.

